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 خطبة الجمعة للدكتور محمد توفيق رمضان البوطي 

 2020 / 11 /  13في جامع بني أمية الكبير بدمشق بتاريخ 

:  ملسو هيلع هللا ىلص                                                                                     م ا بعد فيا أي ها املسلمون؛ يقول ربنا جل  شأنه يف كتابه الكرمي يف وصف نبيه احلبيب املصطفى  أ
                                            )إ ن  ع د ة  الش ه ور  ع ن د  اَّلل   اث  ن ا                                         . ويقول رب نا جل  شأنه يف كتاب هللا تعاىل:                                   )و إ ن ك  ل ع لى خ ل ق  ع ظ يم (

                                                                                                    خ ل ق  الس م او ات  و األر ض  م ن  ه ا أ ر ب  ع ة  ح ر م  ذ ل ك  الد  ين  ال ق ي  م  ف ال ت ظ ل م وا       م                                       ع ش ر  ش ه ر ا يف  ك ت اب  اَّلل   ي  و  
ا (: أنه قال  ملسو هيلع هللا ىلص. وروى البيهقي عن النيب                         ف يه ن  أ ن  ف س ك م ( ف  ل  ان  ح  ع  د  ن  ج  د  اَّلل   ب  ب  ار  ع  ت يف  د  د  ه  د  ش  ق                                                             ل 

ا أ   -ويف رواية: حلف الفضول  – ت    ب     ح         م  ب  ج  م  أل   ال  س  ه  يف  اْل   ى ب  ع  د  و  أ  ل  م  و  ع  ر  الن   ه  ُح   ن  ِل  ب   .)                                                                       أ 

احلبيب          أي ها الكائنات  وفخر  الكون  سيد  سرية  صفحات  من  أخرى  صفحة   أمام  حنن                                                                          املسلمون؛ 
. فقد ذكران أنه بعد وفاة جده عبد املطلب، كفله عمه أبو طالب. فكان نعم الكفيل  ملسو هيلع هللا ىلصاملصطفى  

على      ة                                                                               راعي يف رعايته وكفالته وُحايته. وقد صحبه يف سفره يف جتارة  إىل الشام والتقى يف منطقونعم ال
                                                                 ختوم الشام برجل  كان مقيما  يف صومعته يتعبد فيها يدعى حبريا الراهب. 

                                                                                       نظر حبريا الراهب هذا الغالم الذي ال يتجاوز الثانية عشر من عمره. فأراد أن يتعرف عليه لصفات    لفت
ها ووجدها فيه. وعندما عرفه وأن أابه قد تويف، قال أليب طالب: )عد به إىل مكة فإين أخاف عليه  حمل

                                          هذا شأان  عظيما  وجده يف كتبهم املقدسة. هذا    ملسو هيلع هللا ىلص                                          يهود(. ولفت نظر أاب طالب إىل أن لسيدان حممد   
اخلامسة   ملسو هيلع هللا ىلصالنيب                                                                           موقف  ال ينسى، تضاف إليه مواقف وأمور  أخرى! وعاد أبو طالب إىل مكة وملا بلغ  

                                                                                      عشر من عمره، وجد أن عمه أاب طالب ذو عيال، وما ينبغي أن يكون عبءا  عليه، وأن مبقدوره أن  
 .  ليعمل، فمضى يعمل يف رعي الغنم على قراريط ألهل مكة كما قا

من أن يقع أوضار اجلاهلية وجهل شباب مكة؛ حفظه    ملسو هيلع هللا ىلصهذه املرحلة جتلى حفظ هللا تعاىل للنيب    ويف
                            أن يعمل وأال يبقى عالة  على    ملسو هيلع هللا ىلص                                                          تعاىل من ذلك كله. وهكذا جند أن رب  العزة جل  شأنه أهلم نبيه  هللا  

              وكسبهم من كد    م                                                                         عمه وعبئا  عليه. وهكذا ينبغي أن يكون الدعاة؛ ينبغي أن يكون رزقهم ومعيشته
. هذا ما اختاره                                                                            ميينهم؛ ال يعتمدون على اآلخرين وال يعيشون عالة  على اآلخرين، بل تبقى يدهم عليا

                                                                       ويف هذا إشارة  لكل الدعاة أن يكونوا يف حياهتم املادية ويف معيشتهم يعيشون من  ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا تعاىل لنبيه 
                                       ولئال تكون هناك من ة  ألي إنسان  عليهم؛    خرين                                                كسب يدهم ومن كد  ميينهم، لئال يكونوا عبئا  على اآل 

 ألن ذلك سيعيق مسريهتم الدعوية.  
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ك يف األمور العامة يف مكة؛ شهد حرب الفجار. مث حضر حلف الفضول. هذا  شار   ملسو هيلع هللا ىلصإن النيب    مث
                                                                                 احللف الذي عقد يف أعقاب حرب الف جار، ومسيت ابلف جار ألن املتحاربني فيها جتاوزوا على حرمة 

                                                                                األشهر احلرم، فاقتتلوا فيها. وهذا جتاوز  ما كان من شأهنم أن يفعلوه، ولكنه قد جرى!  

                                                                        ه احلرب قد وقعت بسبب ظلم  وقع على أانس  يعملون بتجارة  للنعمان بن املنذر؛  إىل أن هذ ابْلضافة
جترؤوا عليه ابعتبارهم يف بلدهم؛ وهذا ظلم! فكان هذا احللف الذي تعاقد فيه املتحالفون اجملتمعون فيه  

 الظلم عنه. معه حىت يرتفع  نوا                                                                على أن ال يدعوا يف مكة مظلوما  إال نصروه، وكف وا يد الظامل عنه، وكا

 يف اخلامسة والثالثني من عمره.  ملسو هيلع هللا ىلص شهد بعد ذلك بناء الكعبة الذي مت والنيب  ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب  كما

بعد ذلك عمله يف كسب الرزق واالعتماد على نفسه فيه؛ فعمل يف التجارة. ذلك أن    ملسو هيلع هللا ىلصالنيب    اتبع
وأبمانته وصدقه    ملسو هيلع هللا ىلصالسيدة الطاهرة الشريفة خدجية بنت خويلد رضي هللا عنها مسعت بصفات النيب  

 تعطي ووعدته أن تعطيه ضعف ما    ملسو هيلع هللا ىلصفرغبت أن تعطيه املال ليتاجر به يف بالد الشام، فرضي النيب  
 غريه.

                  وصدقه ومسو  صفاته    ملسو هيلع هللا ىلصومضى معه غالم خدجية ميسرة. وهنا شاهد ميسرة من أمانة النيب    فمضى
وعناية هللا به.    ملسو هيلع هللا ىلص                                                                         ورفيع أخالقه ما أدهشه، كما أنه الحظ أمورا  عجيبة  فيها اْلشارة إىل شأن النيب  

ميسرة ذلك   وى                                                                           فقد ورد يف الرواايت أن غمامة  كانت تظل له طيلة مسريه إىل الشام وعودته منها. فر 
                                     نها، فأم لت السيدة خدجية أن يكون هذا                                               كله ابْلضافة إىل أمور  أخرى للسيدة خدجية رضي هللا ع

  ملسو هيلع هللا ىلص                                                                                 الرجل الشريف الطاهر الصادق األمني زوجا  هلا. فأرسلت صديقتها نفيسة بنت منية إىل النيب  
 تعرض عليه أن خيطبها، فأرسل إىل أعمامه ليخطبوها له.  

     أن                                                                          أن السيدة خدجية كانت تكربه خبمسة عشر سنة، ولكنها كانت شريفة  طاهرة  ذات ش         وصحيح  
                                            يف جده قصي. وخ طبت خدجية من قبل عم ه ُحزة وحضر   ملسو هيلع هللا ىلص ونسب، ويلتقي نسبها بنسب النيب  

من السيدة خدجية رضي هللا تعاىل عنها. ومنها أجنب   ملسو هيلع هللا ىلصالعقد أبو طالب، ومت زواج سيدان رسول هللا  
               م صغارا  وعاش  أوالده، إال إبراهيم الذي ولدته له مارية القطبية. وقد تويف أوالده الذكور مجيعه  يعمج

                                                                                   بناته، إال أهنن توفني يف حياته، إال فاطمة توفيت بعده بستة أشهر رضي هللا عنها وعنهن مجيعا . 

النيب    هنا فيها  اليت شارك  املشاركات  هذه  أمام  وشهد حرب  ملسو هيلع هللا ىلصنقف  الفضول  . شارك يف حلف 
                                                                                         الفجار. وشارك يف بناء الكعبة إذ تصدعت ووهن بناؤها نتيجة الزمن وتعرض الكعبة املشرفة لسيول   
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جارفة، وابْلضافة إىل أن بعض ذوي النفوس اخلسيسة سرقوا كنوز الكعبة، فاقتضى األمر أن جيدد 
 اف وكبار مكة.  بنفسه يف بنائها مع سائر أشر   ملسو هيلع هللا ىلص. فشارك النيب بناؤها

                                                                                     له دور  عظيم  جدا  ال ينسى، ذلك أهنم بعد أن أهنوا بناء الكعبة املشرفة، اختلفوا ملن سيكون    وكان
                                                                                 شرف ُحل احلجر األسود ووضعه يف مكانه. وكاد اخلالف فيما بينهم أن يتحول إىل حرب  دموية! مث  

للدور العظيم    هلاها وأعده من خالوحبكمته اليت رزقه هللا إاي  ،ملسو هيلع هللا ىلصإهنم احتكموا إىل األمني الصادق  
                                                                                      الذي سيكلفه به، ارتضوه حكما  فوضع ثوبه مث وضع احلجر عليه، وطلب من زعماء القبائل أن حيمل  

                                                                    كل  منهم طرفا  من الثوب إىل أن وضعوه إىل جانب الكعبة فوضعه يف مكانه.  

  ملسو هيلع هللا ىلص يف سيدان رسول هللا                                                             حقن الدماء وأصلح فيما بني الزعماء وجتل ت صفة احلكمة العظيمة  وهكذا
                                                       الذي غدا موضع تقدير  واحرتام  وثقة  من زعماء مكة كلهم.

                                                                                       وهنا يتساءل اْلنسان: هذا الصادق األمني الذي عرفوه والذي مل يسجد ألصنامهم، ومل يعتقد برت هاهتم   
ال يلتفت                                                                                   وخرافاهتم؛ مل جيدوه يوما  يعظم صنما  من أصنامهم، بل كان يشيح ببصره عنها ويعرض عنها و 

 يرى فيها.  ملسو هيلع هللا ىلص                                                    إليها، ألهنا ال تتجاوز كوهنا حجارة  اتفهة. هكذا كان النيب 

هنا استكربوا وأعرضوا واهتموه                                                                يعرتضوا عليه، ولكنه عندما ب عث ونزل عليه الوحي وبلغهم دعوة هللا  مل
بل حاولوا بوجوههم عن دعوته،  قتله    أبنه شاعر وجمنون وكذاب وغري ذلك؛ أعرضوا عنه وأشاحوا 

 واضطهدوه وأصحابه. 

                                      فهم أعلم الناس بصدقه، وليس مرده شك  يف   ملسو هيلع هللا ىلص                                   التناقض ليس مرده شك  يف صدق رسول هللا    هذا
                                                                          بل هم أعلم الناس حبكمته، إال أنه االستكبار. وألهنم أب وا أن خيضعوا لدعوة  إهلية    ملسو هيلع هللا ىلصحكمة النيب  

. إمنا                       آاب ء ان  ع ل ى أ م ة(       د ان                       )و ق ال وا إ ان  و ج  :                               إليهم. أخذهتم عز ة اجلاهلية، و  ملسو هيلع هللا ىلصحيملها سيدان رسول هللا  
                                                                                    )و ق ال وا ر ب  ن ا إ ان  أ ط ع ن ا س اد ت  ن ا و ك رب  اء ان  ف أ ض ل وان  الس ب يل (                                                 هي التبعية العمياء كما نقل القرآن قوهلم أيضا :  

     ا  املوقف ميكن أن يكون أساس               . ت رى هل هذا  ملسو هيلع هللا ىلص مبثل هذا املنطق األخرق واجهوا دعوة رسول هللا  
                                                                           )ت  ع ال و ا إ ىل  ك ل م ة  س و اء ( )ق ل  ان ظ ر وا( )أ ف ال  ت  ع ق ل ون (                                                    لقناعة  أو فكر  أو عقل  أو منطق؟! انداهم قائال  هلم:  

                                                                )أ ف ال  ت  ت  ف ك ر ون ( )إ ن  يف  ذ ل ك  آلاي ت  ل ل ع ال م ني (.
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                                                           يف الدنيا وجناة  يف اآلخرة إال أهنم أعرضوا. فماذا كانت النتيجة؟                              املنطق دعاهم واندهم إىل عزة    هبذا
                                                                                      اضطهدوه حىت اضطروه أن خيرج من مكة إىل املدينة مهاجرا ، لتنتصر الدعوة بعد ذلك وينهزم الشرك 

 وأهله. 

                                                                             الدعوة اليوم أيضا  كما انتصرت ابألمس وسينتصر احلق كما انتصر ابألمس وسيهزم الباطل    وستنتصر
 اهنزم ابألمس. كما 

 قوِل هذا وأستغفر هللا العظيم ِل ولكم فيا فوز املستغفرين.  أقول


